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Förbundsstyrelsen 
 

 
Tid och plats Tisdagen den 19 februari 2019, kl. 16.30 – 18.20, Gårda Brandstation, Göteborg 

  

Beslutande Anders Hyllander (M), ordförande 
 Ingrid Andreae (S) 
 Johanna Eliasson (V) 
 Ingemar Johansson (C) 
 Hans Forsberg (M), vice ordförande 
 Owe Willingskär (M) 
 Mats Lennartsson (M) 
 Lars-Erik Snällman (M) 
  
  
Tjänstgörande ersättare Martin Nilsson ersättare för Ulf Boström (D) 
  
Närvarande ersättare Eva Borg (S) 
 Lena Fredriksson (S) 
 Bengt Odeholm (S) 
  
  
Övriga närvarande Sven-Ove Johansson (S) 
Tjänstepersoner Lars Klevensparr, förbundsdirektör   

 Anders Ekberg, räddningschef  

 Sigrun Hreidarsdottir, förbundssekreterare  

 Marie Karlsson, tf ekonomichef  
 Marie Caldenby, förbundsjurist  
 Eva-Marie Wiik, verksamhetsplanerare  
Personalrepresentanter Jon Pile, Ledarna  
   
Justering  
  
Justeringsdag 2019-02-19 
  
Justerare Anders Hyllander och Ingrid Andreae 
  
Justerade paragrafer 2, 4, 7-8 
  

Underskrifter  

Sekreterare ……………………………………………………..  
Sigrun Hreidarsdottir 

 
 

 

Ordförande ………………………………………................  
Anders Hyllander 

 
 

 

Justerare …………………………………………………………….  

Ingrid Andreae 
 

  
 

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Räddningstjänsten Storgöteborgs digitala anslagstavla.  
Organ:  Förbundsstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2019-02-19 
 
Datum för anslags uppsättande 2019-02-20   Datum för anslags nedtagande 2019-03-21 
 
Förvaringsplats för protokollet Förbundsstaben, Gårda brandstation 
 
…………………………………….. 
Sigrun Hreidarsdottir 
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Fs § 1 

Ordföranden Anders Hyllander (M) presenterar sig och hälsar styrelsen väl-
komna till en nu mandatperiod. Styrelsens ledamöter och ersättare, för-
bundsledningen samt övriga närvarande vid mötet presenterar sig. 

_____ 

 

 

 

 

 

Fs § 2  

Adjungering 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Sven-Ove Johansson (S) adjungeras till förbundsstyrelsen till  
den 21 mars 2019. 

Beslutet justeras omedelbart. 

_____ 

 

 

 

 

 

 

Fs § 3 

Godkännande av dagordning 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Dagordningen godkänns. 

_____ 

 

  

Fs § 4 

Val av justerare 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen utser Ingrid Andreae (S) att jämte ordföranden  
justera dagens protokoll. 

_____ 
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Fs § 7 

 
Dnr 0577/18 

 Delegationsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 2019 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 4 februari 2019. 

ÄRENDET 

Delegationsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg antogs av 
förbundsstyrelsen den 14 december 2017 § 89. Förbundsstyrelsen beslu-
tade den 6 december 2018 § 79 att förlänga beslutet i § 89/2017 att gälla 
till dess att nytt beslut är fattat av tillträdande styrelse.  

I förbundsstyrelsens reglemente anges i § 21 att styrelsen i särskild delegat-
ionsordning bestämmer omfattning av den delegering som förbundsstyrel-
sen har rätt till enligt 6 kap 37-39 §§ kommunallagen. Förbundsstyrelsen 
kan delegera delar av sin beslutanderätt till förbundsdirektören samt till 
räddningschefen och samtidigt ge förbundsdirektören samt räddningsche-
fen rätt att vidaredelegera beslutanderätt. 

YRKANDE 

Martin Nilsson (MP) yrkar på att förbundsstyrelsen beslutar enligt förbun-
dets förslag med följande tilläggsyrkande: 

Direktören får i uppdrag att till förbundsstyrelsens sammanträde den 21 
mars ta fram uppgifter om 2018 års kostnader för utlandsresor utanför  
Norden samt att redovisa förbundets resepolicy. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

1. Förbundsstyrelsen fastställer förslaget till delegationsordning för 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg. 

2. Förbundsstyrelsen ger förbundsstyrelsens ordförande, förbunds-
direktören samt räddningschefen i uppdrag att besluta på styrel-
sens vägnar i ärenden enligt tjänsteutlåtandets bilagda förteck-
ning. Förbundsdirektören samt räddningschefen får i sin tur 
uppdra åt annan anställd inom räddningstjänstförbundet att 
fatta beslut i sådana ärenden. 

3. Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till för-
bundsstyrelsen. 

4. Delegationsordningen ska gälla från och med den 19 februari 
2019. 

5. Förbundsstyrelsen upphäver tidigare delegationsordning att 
gälla från och med den 19 februari 2019. 

6. Förbundsdirektören får i uppdrag att till förbundsstyrelsens 
sammanträde den 21 mars ta fram uppgifter om 2018 års kost-
nader för utlandsresor utanför Norden samt att redovisa  
förbundets resepolicy. 

7. Beslutet justeras omedelbart. 
_____ 
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Fs § 8 

 

Dnr 0059/19 

 Fördelning av arbetsmiljöuppgift från förbundsstyrelsen till  
förbundsdirektören 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 17 januari 2019 

ÄRENDET 

Förbundsstyrelsen är i egenskap av arbetsgivare huvudansvariga för förbun-
dets arbetsmiljö. I styrelsens personalansvar ingår att organisera arbetsmil-
jöarbetet. Arbetsmiljöansvaret kan inte delegeras men förbundsstyrelsen 
fördelar arbetsmiljöuppgifter till direktören, att svara för ledning, planering 
och uppföljning av arbetsmiljöarbetet inom förbundet, som i sin tur förde-
lar arbetsmiljöuppgifter inom organisationen. 

Fördelningen till direktören redovisas i separat handling och kommer att 
skrivas under av ordförande och direktör. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen beslutar att fördela arbetsmiljöuppgifter inom Rädd-
ningstjänstförbundet Storgöteborg till direktören. 

Förbundsstyrelsen medger att direktören fördelar arbetsmiljöuppgifterna 
vidare inom organisationen. 

Förbundsstyrelsen uppdrar åt ordförande att skriva under fördelningen. 

Beslutet justeras omedelbart. 

_____ 
 

 


